Inductie van doorwas bij bloemkool met ethephon als
hulpmiddel omverschil inrasgevoeligheid temeten
Inductionofbractingincauliflowerwith ethephon asanaidtomeasuredifferences incultivarsensitivity
C.P.deMoei,PAGVenir.R. Booij,CABO

Inleiding
Uitonderzoek naardemogelijkheidvangroeiregulering bij bloemkool kwam naar voren dat het middel
ethephon doorwas stimuleerde. Het oproepen van
doorwas zou van belang kunnen zijn voor deveredelingsbedrijven om hun rassen te kunnen selecterenopdoorwasgevoeligheid.
De eerste zichtbare aanwijzing voor koolaanleg in
debloemkoolplant isdevormingvansecundaireprimordia in de oksels van de laatst aangelegde bladprimordia. Deze secundaire primordia zullen de
hoofdassen vandekoolgaanvormen.Later worden
op hogere orde zijassen aangelegd. Dit proces van
voortgaande vertakking resulteert in een groot aantal stengeluiteinden diete zamen het oppervlak van
dekoolvormen (Sadik,1962).
Tijdens de vroege ontwikkeling van het bloemgestel
worden de zijtakken aangelegd in de oksels van
bladprimordia. Deze bladprimordia ontwikkelen zich
echter niet tot loofbladeren, maar tot steunblaadjes.
Inde laatste gevormde delen van de kool zijn deze
nogrudimentair aanwezig.Onder geschikteomstandigheden kunnen deze rudimentaire steunblaadjes
uitgroeien; als dit op grote schaal gebeurt zal de
kooleenhariguiterlijk krijgen hetgeenalseennegatief kwaliteitskenmerk wordt beschouwd. Steunblaadjesvanlagereordezijtakken kunneneveneens
zodanig uitgroeien,dat deze aan de buitenkant van
de kool zichtbaar worden en kunnen zelfs groen
kleuren. Het verschijnsel van het zichtbaar worden
vandesteunblaadjeswordtdoorwasgenoemd.
Doorwas wordt gestimuleerd door hoge temperaturen (Nieuwhof, 1969;Fujime, 1983)enkanookdoor
ethephon worden geïnduceerd (Booij, 1989). Er zijn
rasverschillen tenaanzienvandoorwas (Crispetal.,
1975);selectie voor eengeringe gevoeligheid ismogelijk. Selectie onderveldomstandighedenwordtbemoeilijkt door de invloed van omgevingsfactoren op
deexpressie. Hetdoelvandehier beschrevenproe-
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ven is het nagaanvan het effect van ethephon-concentratie alsmede van het toepassingstijdstip. Het
onderzoek vond plaats bij vier verschillende rassen
om genotypische verschillen in gevoeligheid voor
ethephon ten aanzien van doowasinductie aan te
geven.

Materiaalenmethode
De proeven werden in 1984, 1986 en 1987 uitgevoerd op het Proefstation voor de Akkerbouw ende
Groenteteelt indeVollegrond (PAGV) in Lelystadop
eenlichtevruchtbarezeeklei.Plantenwerdenin1984
onder platglas opgekweekt en in 1986 en 1987 in
eenonverwarmde kas.Vijftotzeswekenoudelosse
planten werden met de hand geplant bij een plantafstand 60x60 cm. Plantdata waren 4juli (1984 en
1986) en 19juni (1987). De gewassen werden volgens praktijknormen geteeld. Opgezette tijden werdenvanonbehandeldeveldjes monsters (18planten)
genomen,omhettijdstipvan koolaanleg tebepalen.
In alle proeven waren de volgende rassen opgenomen: Delira (Rijk Zwaan), Fortuna (Rijk Zwaan), Elgon(RoyalSluis)enAndes(RoyalSluis).
Elkveldje bestond uit acht planten. Hettoedieningstijdstipwasafhankelijk vandegewasontwikkeling en
werd voor elk ras afzonderlijk bepaald. Het eerste
tijdstip was op het moment dat 80 tot 100%van de
planten een kool had aangelegd (T2), de volgende
10tot 12dagen later (T3),21 tot 24dagen later (T4)
en28tot 31 dagenlater(T5).
In 1986 (proef 2) en 1987 (proef 3) werd ethephon
toegediend op het moment dat 10 tot 20%van de
planten een kool had aangelegd (T1); op het moment dat 80 tot 100%van de planten een kool had
aangelegd (T2) of 7tot 10 dagen na dit laatste tijdstip(T3).
De toegepaste ethephon-concentraties waren 120,
240,480of960mgperliterinalleproeven.Ethephon

werd verdund metwater; een uitvloeier (Cytowet)
werdtoteen concentratie van 0,25 mg per liter toegevoegd. Elke plant werd afzonderlijk behandeld
met een propaan-aangedreven spuit met een overdruk van 0,1 MPa. De dosis perplant bedroeg15
tot 18ml. De planten werden inhet marktbare stadium beoordeeld, waarbij eenschaal van0 (geen
doorwas) tot5 (zwaar doorwas) werd gehanteerd
(figuur 19). Degemiddelde score van acht planten
perveldjewerd onderworpen aan een variantie-analyse met behulp van GENSTAT (Lane et al., 1987).

Resultaten
Proef1
Variatie als gevolg van groei-omstandighedenin het

veld gedurende deze proef, beperkt de mogelijkheid
tot hettrekken vanconclusies. Hettijdstip waarop
90% van deplanten een kool had aangelegd werd
voor Fortuna 38dagen.voor Delira41 dagen en voor
Andes en Elgon44dagen na het planten bereikt. De
tijdstippen van ethephon-toediening zijn daarom verschillend geweest voor de rassen. In figuur 20a is
het effect van het toepassingstijdstip en concentratie
weergegeven, gemiddeld over devier rassen.Een
bespuiting met ethephon had aanzienlijk meer doorwas totgevolg alshet werd toegediend ophet momentdat80-100%van de planten een kool hadaangelegd of indien toegediend 10 dagen daarna. Er
was evenwel nauwelijks een effect als het 23 of 30
dagen nakoolaanleg werd toegediend (figuur 20b).
Opde eerste twee toepassingstijdstippen namdoorwas toe met toenemende ethephon-concentratie
(figuur 20a). Deonbehandelde planten van Andes

Fig. 19. Gedeelte van hetkooloppervlak metzwaredoorwas (score5).
Fig. 19 Curdsurface withsevere bracting (score5).
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Fig. 20. a.Effect van ethephonconcentratie (mg/l) op de gemiddelde doorwas-score in afhankelijkheid
van hettoedieningstijdstip (T2;T3;T4;T5). Elkpunt ishet gemiddelde vandevier rassen,
b.Effect van ras (D: Delira;F: Fortuna; E: Elgon;A: Andes) opde gemiddelde doorwas-score
van behandelde (gearceerd) en onbehandelde planten. Voor behandelde planten is de
score hetgemiddelde vandevier concentraties.
Fig.20. a.Effect of ethphon concentration (mg-1) on mean bracting score in relation to time of application (T2; T3; T4; T5). Each point represents the mean of the four cultivars used. Application time T2: late curd initiation; T3: 10-12days after T2; T4;21-24 days after T2; T5:
28-31 daysafter T2(Experiment1).
b.Effect of cultivar (D: Delira; F: Fortuna; E: Elgon; A: Andes) on mean bracting score for
treated (hatched) and untreated plants. The bracting score was averaged over the four
ethephonconcentrations ofthefirsttwoapplication timesfor treatedplants (Experiment1).

en Delira vertoonden geen doorwas, maar het trad
wel op nadat ethephon wastoegediend (figuur 20b).
DoorwaswashetsterktbijElgonenFortuna,zowelbij
onbehandelde als behandelde planten (figuur20b).
De gemiddelde dagtemperaturen waren hooggedurende het eerste deelvande koolgroei, maar waren
aanzienlijk lager gedurende het tweede deel van de
koolgroei (tabel 133).
Proef 2en3
De verschillen in ontwikkelingssnelheid tussen de
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rassen waren gering in beide proeven (tabel 134),
zodat ookde verschillen in het toepassingstijdstip
geringwaren. Inbeide proeven bleek een significant
effect (P<0.001) van het ras, ethephon toedieningstijdstip, ethephon-concentratie ensignificante interactiestussendezedriefactoren.
In figuur 21a enbworden deeffecten van het ras,
het toedieningstijdstip ende concentratie weergegevenvanbeideproeven.Degemiddelde scorevoor
doorwaswas inproef 2aanzienlijk lager dan inproef
3. In beide proeven reageerde Elgon het sterkstop

Tabel 133.Gemiddelde tempertuur (°C) gedurende de eerste drie weken nadat alle planten in het gewas een kool haddenaangelegd (I) engedurende de daaropvolgende drieweken (II).
Table 133. Mean temperature (°C)during thefirst3 weekperiod after latecurd initiation (I)and the following3 weekperiod (II)during theexperiments of 1984, 1986 and1987.
jaar

periode

proef

II

I
1984
1986
1987

17,7
15,1
14,5

1
2
3

13,6
11,3
16,7

Tabel 134.Tijdstip van ethephontoediening (dagen na planten (DNP)), het percentage (%) planten dat
een kool had aangelegd, de gemiddelde diameter van de kool (mm) op het tijdstip van de
ethephontoediening en het totaal aantal aangelegde bladeren van de generatieve planten
(proef 2en3).
Table134.Time of ethephon application (days after transplanting (DNP)) and percentage (%) of
plants having initiated a curd and mean curd diameter (mm)at the time of application and
finalnumber ofleaves (Experiment2and3),
ras

toepassingstijdstip3)
T2
DNP
%
0

T3
%

uiteindelijk
bladaantal

DNP

T1
%

0

Proef 2
Andes
Delira
r
ortuna
Elgon

25
27
25
25

16
21
23
21

0,63
0,63
0,65
0,65

32
34
32
32

88
53
85
91

1,13
2,01
1,21
1,05

42
42
42
42

100
100
100
100

8,4±3,33
4,7±3,79
8,8±4,50
5,3+3,19

31,4
31,2
33,4
37,2

Proef3
Andes
Delira
r
ortuna
Elgon

28
35
35
35

12
41
24
22

0,65
0,68
0,57
0,92

39
42
42
42

100
100
100
93

1,91
1,34
1,34
0,89

46
49
49
49

100
100
100
100

5,3±2,37
4,9±1,94
4,1+1,29
2,3±1,08

37,4
32,2
35,5
40,0

DNP

0+SE

») T1 :vroege koolaanleg;T2:late koolaanleg;T3:8tot 10dagen nalate koolaanleg.

3en ethephon-behandeling enDelira hetminst.De
joorwas werd omvangrijker bij een toenemende
ithephon-concentratie; deze toename was afhankeijk vanhettoedieningstijdstip. Het effect was het
deinst als ethephon werd toegediend op het monent datslechts enkele planten inhetgewaseen
cool hadden aangelegd en het hoogst als ethephon
verd toegediend op het moment dat vrijwel alle
»lanteneen kool hadden aangelegd. Een toediening
tot 10 dagen nadat alle planten een kool hadden
langelegd, had minder doorwas totgevolg. De on»ehandeldeplanten van Elgonvertoonden het sterkst
loorwas(figuur21aenb).
)e mogelijkheden voor het gebruik van ethephon
ilseen middelom rasverschillen in doorwasgevoelig-

heid aan tegeven, kan worden beoordeeld doorde
heritability (h2=<Jg2/(°g2+<Je2) te schatten voor elke
behandeling. De hoogste heritability werd verkregen
als ethephon werd toegediend ineenconcentratie
van 240 mg per liter op hetmoment dat vrijwel alle
planteneenkoolhaddenaangelegd.
Gedurende de periode van koolgroei was degemiddelde temperatuur in proef 3hoger; inhet bijzonder
inhettweede deel.

Discussie
Inductie vanhetbloemgestel vanbloemkool wordt
versneld door lage temperaturen, terwijl hoge tem-
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Fig. 21. Effect van ethephonconcentratie (mg/l) op de doorwas score in afhankelijkheid van het toedieningstijdstip (T1;T2; T3) en het ras in
proef 1(A) en2 (B).Verticale balkjes geven LSD 05aan.
Fig.21. Effect of ethephon concentration (mg I-1)on bracting score in relation to time of application (T1; T2; T3)and cultivar for experiment 2
(A) and 3 (B). Vertical bars indicate LSD.05. Application time T1:
early curd initiation; T2:late curd initiation; T3:8-10 days after late
curdinitiation.
Tabel 135. Effect van ethephonbehandelingen (concentratie en toedieningstijdstip) op de heritability
(h2) van doorwas (combinatie van proef 2en3).
Table135.Effects of ethephon treatments (concentration and application time) on the heritability (h2)
ofbracting,forthecombination ofexperiments2and3.
toedieningstijdstip

120

240

concentratie (mg/l)
480

960

gemiddelde

T1
T2
T3
gemiddelde

0,37
0,79
0,62
0,59

0,79
0,77
0,76
0,76

0,62
0,64
0,70
0,65

0,27
0,94
0,64
0,62

0,51
0,79
0,67

)T1:vroege koolaanleg;T2:late koolaanleg;T3:8tot 10dagen nalate koolaanleg.
peraturen koolaanleg kunnenvertragen of zelfs kunnenverhinderen (Aamlid, 1952;Wiebe, 1972;Athertonet al.,1987;Booij,1987).Plantendie groeienbij
temperaturen juist onder de maximumtemperatuur
voor koolinductie, vormen kolen met daarin vegetatieve structuren (voornamelijk zichtbare steunbladeren).Ook kandevegetatieve groeizelfs weerzodanig gaan overheersen, dat vegetatieve scheuten in
het bloemgestelworden gevormd (Nieuwhof, 1969).
Hogeretemperaturen kunnendoorwas induceren,in
het bijzonder als deze voorkomen in het begin van
dekoolgroeiperiode (Fujime, 1983;Wiebe,1973a,b).
Ook ethephon kon doorwas induceren als het werd
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toegediendkortnadatdekoolwasaangelegd(figuur
20aenb,figuur 21aenb).Evenals hogetemperaturen kan ook ethephon de koolaanleg onder bepaalde omstandigheden vertragen (Booij, niet gepubliceerd). Er lijkt een overeenkomst te zijn tussen het
effect van ethephon en dat van hogere temperaturen. Doorwas kanworden beschouwd als eengedeeltelijkeovergang naardevegetatievefase.
De mate vandoorwas wasverschillend voor dedrie
proeven en is mogelijk het gevolg van temperatuursverschillen gedurende de periode van koolgroei. In het bijzonder de temperaturen in proef 2
(1986) waren laag (tabel 133); en de gemiddelde

scorevoordoorwaswas indit betreffendejaareveneens laag.Gedurende proef 1(1984)wasdegemiddelde temperatuur hoog gedurende de eerste fase
van koolgroei en het effect van ethephon toegediend op het momentdatjuist alle kolenwaren aangelegd, eveneens hoog. Het lijkt dus waarschijnlijk
dat er een interactie bestaat tussen de heersende
temperatuur en ethephon. Meer onderzoek is nodig
omdeze relatieteverhelderen.
Het voorkomen van doorwas hangt sterk af van de
omgeving (seizoen, plaats) (Crisp et al.,1975),hetgeen de selectie tegen deze afwijking sterk kanbemoeilijken. In onze proeven werden rasverschillen
geconstateerd zowel na een toediening van ethephon (figuur 20a, figuur 21a en b) als bij 'onbehandeld'. Dezeverschillenwaren afhankelijk vandeonderhavige proef. Rasverschillen in gevoeligheid
kunnen beter worden aangetoond als ethephon
wordt toegediend, hoewel er ook dan nog sprake is
van een interactie met omgevingsfactoren. Detoepasbaarheidvandetoets metethephon kanworden
beoordeeld door de rassen te vergelijken onder
verschillende omstandigheden of deze te toetsen
met de in-vitro methode zoals is weergegeven door
Crisp et al. (1979). Het optimale toedieningstijdstip
(vlak nadatdekoolisaangelegd) kandetoepassing
voor selectiedoeleinden bemoeilijken,daar veelrassen verschillen in vroegheid, hetgeen overeenkomt
met verschillen in het tijdstip van koolaanleg. Een
soortgelijk probleem doet zichvoor ten aanzien van
de variatie in hettijdstip van koolaanleg binnen een
gewas. Het is dan ook de vraag of de toets kan
worden gebruikt voor de selectie van individuele
planten. In welke mate dit kan worden voorkomen
door ethephon meervoudig toe te passen zou moetenwordenonderzocht.

was eveneens gering als het werd toegediend op
het moment dat slechts een klein deel van de planten ineengewaseenkool hadaangelegd.Doorwas
namtoe bijtoenemende ethephonconcentratie (0tot
960 mg per liter). Er was sprake van een interactie
met de temperatuur gedurende het begin van de
koolgroei. Hogere temperaturen versterkten het effectvanethephon.
Dooreen ethephontoediening ontstondensignificanteverschillen indematevandoorwastussenrassen.
Voorhetscreenenvanrasverschillen ingevoeligheid
voor doorwas is een toediening van 240 mg ethephon per liter ophet momentdatjuist alle planten in
een gewas een kool hadden aangelegd het meest
effectief.
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Samenvatting
Doorwas (het verschijnen van steunblaadjes aande
buitenkant van de kool) is een ernstig probleem bij
de teelt van bloemkool. Het oproepen van doorwas
maakt hetvoordeveredelingsbedrijven mogelijkom
hun rassen te selecteren op doorwasgevoeligheid.
Ethephon stimuleerde doorwas; een toedieningwas
het meest effectief als het werd toegediend op het
moment dat juist alle planten in het gewas een kool
hadden aangelegd.Als ethephon 7tot 10dagenlaterwerdtoegediend,washeteffectweer kleiner.Het
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Summary
Bracting (i.e. bracts of theinflorescence growing
through thesurface of the curd) isa serious problem in commercial growing of cauliflower. Ethe-

phon enhanced bracting; anapplication was most
effective when nearlyalltheplants inthe crop had
initiated a curd. When ethephon was applied 7 to
10 days later theeffect diminished again anditwas
alsosmall whenapplied whenonlya fewcurds had
been initiated,bracting increased continuously over
the applied range (0to 960 mg 1-1) ofconcentrations. There wasan interaction with temperature
during the early curd growth. Higher temperatures
increasedtheeffectivenessofethephon.
After an ethphon application significant differences
between cultivars were observed in theextentof
bracting. Forscreening cultivar differences in resistanceagainsbracting,an ethephonapplication(240
mg 1-1) when nearly allplants had initiated acurd,
appeared tobebest.

Onderzoeknaarde optimalebewaringvan Chinesekool
Research tothe optimalstorage ofChinese Cabbage
ing.C.A.Ph.vanWijk, PAGVening.J.Jeurissen, ROCNoord-Limburg

Inleiding
DeresultatenvandebewaringvanChinese koolzijn
indepraktijkvanjaar totjaar, envantgindertottuinder,wisseld.Oorzaken zijn massaverlies, schoningsverlies door roten geel blad, aantasting door zwakteparasieten ennerfbruin. Naast bewaarduur heeft
onder andere hetweer voorafgaand aandeoogst
invloed op het bewaarresultaat (Weichmann, 1983).
Verderwordt verwachtdatde rijpheidendebewaarmethode het resultaat beïnvloeden. Uit proeven van
het Sprenger Instituut bleek CA-bewaring een positief resultaat opte leveren,doordat het fysiologische
probleem 'nerfbruin' met deze methode voorkomen
werd. Tevens kwam het produkt uitde CA-bewaring
groener te voorschijn vergelijking met de'normale'
bewaring. Ditresultaat was gevonden met proeven
opkleineschaal.
Ter verbetering van het bewaarresultaat iseen aantal factoren datdebewaring beïnvloed oppraktijkschaal nader getoetst. Daartoe werd in 1986 door
het PAGV in samenwerking metROC Noord-Limburg en het Sprenger Instituut onderzoek gestart.
Getoetstwerden:de invloedvande rijpheid(percentagevulling) vandekoolbij inslag,debewaarmetho-
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de (CA-bewaring en 'normale' bewaring),de bewaarduur ende plantdatum. Teronderkenning van de
jaareffecten werd deproef gedurende drie jaar uitgevoerd. Behalve detoetsing van hetresultaat aan
het eind van de bewaring iserook een toetsing uitgevoerd ophoudbaarheid indenabewaring.

Uitvoering
Deproeven zijn uitgevoerd inde seizoen 1986/1987,
1988/1989 en 1989/1990. Hetprodukt voor bewaring werd geteeld op ROC Noord-Limburg (zand)en
het PAGV (zavel),TeLelystadzijnsteedstwee plantdata gehandhaafd,teweten begin augustus en half
augustus. In Meterik werd alleen detweede plantdatum getoetst. Bij inslag is het produkt vandrie
verschillende rijpheden geoogst. Het verschil tussen
de oogsten varieerde van 3-7 dagen afhankelijk van
degroeisnelheidvanhetgewas. Eris naar gestreefd
omte oogsten bij80,90 en 100%vulling.Het eerste
jaar isdeproef uitgevoerd met derassen Osirisen
Kingdom '65. Daarna alleen metKingdom '65.De
bewaring van hetprodukt van beide herkomsten is
steeds centraal uitgevoerd. De bewaarduur varieer-

